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CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat
Al Judetului Arges R.A.
C.U.I. 27457340, Nr. Reg.Comertului J 03/981/2010, Loc.Geamana, Nr. 623, Jud.Arges, Tel.0248/217800 Tel. Fax.
0248/266111

ANUNŢ
Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Argeş organizează
concurs în vederea ocupării unui post vacant de plasator, pe perioadă determinată :
1. Datele de desfăşurare ale concursului :
-

29.12.2016, ora 14,00 rezultatul selectarii dosarelor şi depunere contestatie la
rezultat
30.12.2016, ora 14,00 soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi, cu privire la
selecţia dosarelor
06.01.2017, ora 10,00 proba practica
09.01.2017, ora 14,00 rezultatul probei practice si depunere contestaţie la rezultat
10.01.2017, ora 14,00 soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi cu privire la
rezultatul probei practice
11.01.2017, ora 10,00 proba de interviu
12.01.2017, ora 14,00 rezultatul probei de interviu si depunerea contestaţiei la
proba de interviu
13.01.2017, ora 13,00 soluţionarea contestaţiilor cu privire la proba de interviu si
rezultatul final al concursului.

Condiţii generale de participare:
are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris, vorbit;
are vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
Condiţii de participare la concurs:
-

Studii generale
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
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Actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere:
a)
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare;
b)
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
c)
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice;
d)
copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care
să ateste vechimea în muncă , în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)
cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate;
g)
curriculum vitae;
În cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a completă dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la dată desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune la registratura instituţiei,
până la data de 28.12.2016, ora 16,00 cererea de înscriere la concurs, însoţită de dosarul de
concurs cu actele menţionate mai sus.

